Bijlage bij persbericht: Wie is Comon?
Comon is een collectief van wetenschappers, technologen, creatieve doeners en denkers. Het doel?
Door uitdagingen te verzamelen, te bespreken, te testen en uit te voeren, wil Comon van Gent een
betere, aangenamere en aantrekkelijkere stad maken. Samen met Gentenaren en altijd met
wetenschap en technologie als drijvende kracht voor verandering.
Comon is een initiatief van de partners van De Krook: Stad Gent, imec, Universiteit Gent en
Bibliotheek De Krook. De Krook is een site in het centrum van Gent, waar binnenkort ook het
Wintercircus als innovatiecentrum zal openen. Comon werkt nauw samen met Avansa regio Gent en
Urgent.fm, en werkt met financiële steun van Koning Boudewijnstichting en European Cultural
Foundation.
Mathias De Clercq, burgemeester stad Gent: “Innovatie is nooit beperkt tot een laboratorium of
onderzoeksinstelling. Luisteren, samenwerken en de ‘drive’ om iets beter te maken zijn steeds
terugkerende elementen, en die we in Gent telkens opnieuw tonen. Als stad willen we ons laten
uitdagen om de kracht hiervan aan te wenden om alle Gentenaars de kansen te bieden om gezond te
zijn en blijven.”
Luc Van den hove, ceo imec: "Wij geloven dat de technologische omwentelingen waaraan imec
werkt kunnen bijdragen aan een gezonder leven. Burgers spelen een cruciale rol in die evolutie. Met
een initiatief als Comon kunnen we hen van bij de start bij het onderzoek betrekken om te komen tot
innovatie op mensenmaat." Als wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en
digitale technologie wil imec bijdragen aan een betere toekomst. Imec engageert dat globaal
technologieleiderschap in lokale innovatieprojecten die duurzaam bijdragen aan de economische en
maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Dat moet leiden tot een digitale transformatie in
domeinen zoals slimme steden, energie, mobiliteit en logistiek, gezondheidszorg, onderwijs en
industrie 4.0.
Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent: “De UGent is bij uitstek een universiteit van en voor de
gemeenschap. De maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten is
bijzonder groot, dat werd ook in deze coronacrisis duidelijk. Nét wanneer een samenleving in
transitie is, heeft zij baat bij sterkhouders die over de grenzen van beleid en onderzoek heen de
handen in elkaar slaan. En dit is wat gebeurt met een initiatief als Comon: Gentenaars werken
samen met experten aan slimme en duurzame oplossingen voor de toekomst.”
Onder het credo 'Durf Denken' daagt de Universiteit Gent iedereen uit tot een kritische kijk op de
maatschappij. De UGent is een pluralistische universiteit, open voor iedereen ongeacht ideologische,
politieke, culturele of sociale achtergrond. Ghent University Global Campus is de eerste Europese
universiteit in Songdo, Zuid-Korea. De UGent is een van de grootste universiteiten in België,
opgericht in 1817, met meer dan 47.000 studenten en 15.000 medewerkers. Onze 11 faculteiten
bieden meer dan 200 opleidingen aan en voeren onderzoek in diverse wetenschappelijke disciplines.

